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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
(1)

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αριθ. Διακ. 5/2014 
Περίληψη προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με το 

σύστημα των πολλαπλών αναδόχων «Δημιουργία Εκ−
 παιδευτικού Υλικού για τα Νέα Μαθήματα του Γενικού 
Λυκείου».

Α. Αναθέτουσα Αρχή: Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πο−
λιτικής (Ι.Ε.Π.) − Ν.Π.Ι.Δ.− εποπτευόμενο από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 
Τ.Κ. 11 521, Αμπελόκηποι, Αθήνα. Ιστοσελίδα www.iep.edu.gr.

Αρμόδιοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινί−
σεων σχετικά με το τεύχος Προκήρυξης είναι η Κώτση 
Αθανασία η Κατσανδρή Ευτυχία και η Οικονόμου Ασπα−
σία 210 33 12 406 εσωτ. 713, αριθμός τηλεομοιοτυπίας 
210 60 81 879 και 210 60 10 638 Ηλεκτρονικό ταχυδρο−
μείο: proceeb@iep.edu.gr.

Β. 1) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV). 
80340000−9 Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, 39162110−
9 Διδακτικό υλικό, 22111000−1 Σχολικά βιβλία 2) Τόπος 
παροχής υπηρεσιών: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

3) Αντικείμενο του διαγωνισμού: Το αντικείμενο του 
Διαγωνισμού αφορά Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού 
για τα νέα μαθήματα του Γενικού Λυκείου σύμφωνα με 
τον υπ’ αριθ. Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». Πρόκειται 
για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού −Βιβλία Μαθητή 
σε πέντε μαθήματα− εξ αρχής λόγω της εισαγωγής 
νέων διδακτικών αντικειμένων για τα οποία δεν υπάρχει 
εκπαιδευτικό υλικό.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του παρόντος έργου 
και ανά Τμήμα, αφορά στη συγγραφή των κάτωθι σχο−
λικών βιβλίων:

1ο Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Πολιτική Παι−
δεία» γενικής παιδείας Α΄ τάξης ΓΕΛ.

2ο Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα επιλογής 
«Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης ΓΕΛ.

3ο Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Πολιτική 
Παιδεία» γενικής παιδείας Β΄ τάξης ΓΕΛ.

4ο Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα προσανατο−
λισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών «Βασικές Αρχές 
Κοινωνικών Επιστημών» Β΄ τάξης ΓΕΛ.

5ο Τμήμα. Βιβλίο μαθητή για το μάθημα «Εισαγωγή 
στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» γενικής παιδείας 
Β΄ τάξης ΓΕΛ.

4) Προϋπολογισμός διαγωνισμού: Ο συνολικός προϋ−
πολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑ−
ΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ευρώ 
(84.588.00 €1 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ, ήτοι ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΤΕΤΡΑΚΟ−
ΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ευρώ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(79.425,35 €) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ανά 
Τμήμα επιμερίζεται ως εξής:

1ο Τμήμα. ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ KΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 
ευρώ (22.048,00 €) με ΦΠΑ 2ο Τμήμα. ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ−
ΔΕΣ, ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ευρώ (17.384,00 
€) με ΦΠΑ 3ο Τμήμα. ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ευρώ (17.384,00 €) με ΦΠΑ 4ο Τμή−
μα. ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕ−
ΡΑ ευρώ (17.384,00 €) με ΦΠΑ 5ο Τμήμα. ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, 
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΔΓΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ευρώ (10.388,00 €) με ΦΠΑ 
Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει την Σ.Α.Ε. 0458 
και Κωδικό Πράξης (ΣΑ) από 2010ΣΕ04580066 από την 
οποία χρηματοδοτείται η σχετική Πράξη −ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΠΡΑΞΗ.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρη−
ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση − Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007−
2013 και από Εθνικούς Πόρους.

5) Διάρκεια Σύμβασης: από την ημερομηνία υπογρα−
φής της σύμβασης έως και (03) τρεις μήνες.

Γ. 1) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, 

ποσού για το:
1ο Τμήμα. ΧΙΛΙΑ, ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ευρώ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ (1.102,40 €).
2ο Τμήμα. ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ευρώ ΚΑΙ ΕΙ−

ΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (869,20 €).
3ο Τμήμα. ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ευρώ ΚΑΙ ΕΙ−

ΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (869,20 €).
4ο Τμήμα. ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ευρώ ΚΑΙ ΕΙ−

ΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (869,20 €).
5ο Τμήμα. ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ευρώ ΚΑΙ ΣΑ−

ΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (519,40 €)
τα οποία αντιστοιχούν στο Πέντε επί τοις εκατό (05 %)

επί του αντίστοιχου προϋπολογισμού του Τμήματος του 
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έργου που υποβάλλουν προσφορά, με τον αναλογούντα 
ΦΠΑ, (Π.Δ. 118/2007).

β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμ−
βασης.

2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών:
α) Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον προϋπο−

λογισμό της πράξης με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 
21ου αιώνα) − Νέο πρόγραμμα σπουδών» στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Υποέργου 3 με τίτλο «Δημιουργία Εκ−
παιδευτικού Υλικού για τα νέα μαθήματα του Γενικού 
Λυκείου», − Οριζόντια πράξη − MIS 295450.

Η σχετική πράξη συγχρηματοδοτείται μέσω του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση" από την Ευρωπαϊκή Ένωση−Ευρωπαϊκό Κοινω−
νικό Ταμείο στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007−2013 και από 
Εθνικούς Πόρους.

β) Η πληρωμή του αναδόχου Η πληρωμή του τιμήμα−
τος θα γίνει ΑΠΑΞ, εντός ενός μηνός από την υπογραφή 
της σχετικής Σύμβασης.

3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονο−
μικών φορέων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνι−
σμός: Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί 
σε ένωση οικονομικών φορέων, αυτή δε χρειάζεται να 
περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή.

4) Χρηματοοικονομική επάρκεια − Ελάχιστο επίπεδο: 
Κύκλος Εργασιών για τις τρεις (03) τελευταίες οικο−
νομικές χρήσεις από την οποία να προκύπτει πως: ο 
συνολικός κύκλος εργασιών για τις τρεις (03) τελευταίες 
− πριν από την διενέργεια του Διαγωνισμού−  διαχει−
ριστικές χρήσεις, ήτοι 2011, 2012 και 2013, είναι μεγα−
λύτερος ή ίσος με το 50 % της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ανά τμήμα 
του παρόντος διαγωνισμού, σε συνάρτηση προς την 
ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την 
έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέ−
σιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 
Στην περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης η 
ανωτέρω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 
από μέρος ή το σύνολο των συμμετεχόντων στην Ένωση 
ή Κοινοπραξία ή Σύμπραξη.

Δ. 1) Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής απόψεως προσφορά.

2) Διάθεση τεύχους προκήρυξης και λοιπών εγγράφων: 
Το τεύχος Προκήρυξης του Διαγωνισμού ή/και τυχόν 
τροποποιήσεις αυτού, θα διατίθενται από το Γραφείο 
Πρωτοκόλλου, 7ος όροφος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 
11 521, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ, άνευ αντιτίμου και κατα−
χωρούνται και στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. www.iep.edu.gr.

3) Καταληκτική ημερομηνία − τόπος υποβολής προ−
σφορών: Στις 18. 07. 2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 
15:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, 7ος όροφος του ΙΝ−
ΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ επί της οδού 
Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11 521, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ.

4) Γλώσσα σύνταξης προσφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
5) Χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς: Εκατόν Ογδό−

ντα (180) ημέρες από την επομένη της Διενέργειας του 
Διαγωνισμού.

6) Αποσφράγιση προσφορών − Διενέργεια Διαγωνι−
σμού: Στις 21. 07. 2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30 
π.μ. στα Γραφεία του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ επί της οδού Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11 521, Αμπε−
λόκηποι, ΑΘΗΝΑ.

Κατά την αποσφράγιση των φακέλων των Προσφορών 
και ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που προ−
βλέπει το τεύχος Προκήρυξης του Διαγωνισμού, δικαίωμα 
να παρευρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 
και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, 
έχουν τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
νομικών προσώπων, συνεταιρισμών, ενώσεων ή κοινοπρα−
ξιών οικονομικών φορέων, καθώς και οι νόμιμοι αντιπρό−
σωποι αυτών προσκομίζοντας τα νόμιμα παραστατικά 
εκπροσώπησης, σύμφωνα με το τεύχος Προκήρυξης.

Ε. 1) Σχετίζεται ο διαγωνισμός με σχέδιο ή/και πρό−
γραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Κοινοτικά Ταμεία: 
Ο διαγωνισμός «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» της 
πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ου ΑΙΩΝΑ) − ΝΕΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» στο πλαίσιο του Υποέργου 
3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» των Αξόνων Προ−
τεραιότητας 1, 2 και 3 − ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ του ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση − Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από 
Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007−2013.

2) Διαδικασίες ενστάσεων: Η υποβολή ένστασης από 
κάθε ενδιαφερόμενο, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθ. 15 του Π.Δ. 118/2007.

3) Η παρούσα Περίληψη θα σταλεί για δημοσίευση στο 
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Δη−
μοσίων Διακηρύξεων και Συμβάσεων) και στον ημερήσιο 
Ελληνικό τύπο. Το κόστος δημοσίευσης της Περίληψης 
στον Ελληνικό Τύπο θα καλυφθεί από τον προϋπολο−
γισμό της σχετικής πράξης. 

 Αθήνα, 17 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ 

F
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 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθ. 23393 
 1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.
2. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες − Παροχή 

Εγγράφων − Αποστολή των Προσφορών: Δήμος Σερρών, 
Κ. Καραμανλή 1, 62100 ΣΕΡΡΕΣ, τηλ 23213 50159−50135, 
Fax: 23210−22187.

3. Είδος σύμβασης προμήθειας: Σύμβαση Παροχής 
Υπηρεσιών.

4. Περιγραφή − αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο 
του διαγωνισμού αποτελεί η Συντήρηση, Οργάνωση, 
Διαχείριση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας 
Σερρών του Δήμου Σερρών.

5. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές 
ή αντιπροσφορές.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των 
υπηρεσιών και όχι ανά τμήμα.

6. Συνολικός προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός 
της Παροχής Υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των δια−
κοσίων τριάντα τριών χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ 
(233.700,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή 
εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00 ευρώ) χω−
ρίς Φ.Π.Α.
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7. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Η 
χρονική διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσι−
ών είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.

8. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 
Η προσφορά των υποψηφίων στο διαγωνισμό πρέπει 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύε−
ται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσού τριών 
χιλιάδων και οχτακοσίων (3.800,00) ευρώ.

Με την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται από 
τον Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
και επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

9. Όροι πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες 
διατάξεις: Όπως στο τεύχος προκήρυξης.

10. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάστα−
ση των υποψηφίων αναδόχων: Όπως αναφέρονται στο 
τεύχος της προκήρυξης.

11. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή.
12. Κριτήρια Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός με κρι−

τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
13. Προθεσμία παραλαβής προσφορών ή των αιτήσε−

ων συμμετοχής: Ημέρα Τρίτη, 17/06/2014, ώρα 14:30 μ.μ. 
(προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού).

14. Τρόπος λήψης των συμβατικών τευχών προκήρυξης 
και συμπληρωματικών εγγράφων: Από το γραφείο της 
Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα από το Γραφείο 
21 (Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερ−
ρών), Κ. Καραμανλή 1−Σέρρες, μέχρι 10−06−2014 και ώρα 
2:30 μ.μ.

Τα τεύχη θα χορηγούνται έναντι αντιτίμου 10 ευρώ, 
με αποδεικτικό κατάθεσης από το Ταμείο του Δήμου.

15. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα.

16. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς: έξι (6) μήνες από την επομένη της καταλη−
κτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

17. Δικαίωμα Συμμετοχής:
1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α1. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην ανεξάρτητα από την 
έδρα τους Α2, 1η ή 2η τάξη της επιχείρησης για έργα 
κατηγορίας πρασίνου.

α2. Έχουν Πτυχίο Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) Γ΄ και 
Δ΄τάξης του πρώην Υπουργείου Γεωργίας.

β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη−
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη.

2) Κοινοπραξίες Εργ. Πρασίνου των παραπάνω περι−
πτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ 
τους, (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ−

χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με−
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή−
σεων.

18. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγω−
νισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη, 
18/06/2014 και ώρα 10:00, στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΣΕΡ−
ΡΩΝ, στην πρώην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου επί 
της οδού Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες, Ελλάδα. 

 Σέρρες, 30 Απριλίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

F
(3)    

 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

Αριθ. Διακ. 8177 
 Ο Δήμος Αλμυρού − Δ/νση Προγραμματισμού − Ορ−

γάνωσης − Πληροφορικής − Περιβάλλοντος και Ποιότη−
τας Ζωής διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Συντήρηση και 
επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου». Ο 
προϋπολογισμός είναι 92.000 ευρώ, η ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγω−
νισμού είναι 16.05.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. 
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναγράφονται στην αριθ. 
8177/2014 διακήρυξη.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.840 ευρώ, ισχύος 120 
ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το συνημμένο στη 
μελέτη, υπόδειγμα. Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές 
οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης. 
Η παράδοση των εργασιών θα γίνεται στους χώρους 
των συνεργείων των αναδόχων, εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Αλμυρού. Οι προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημέρες από την 
ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Δε 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματο−
δότηση είναι από τακτικά έσοδα του Δήμου. Η πληρωμή 
θα γίνεται τμηματικά.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια−
κήρυξη δίδονται στο τηλ.:2422350223, fax:2422026292, 
αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννα Χρήστου στη Δ/νση Προ−
γραμματισμού − Οργάνωσης − Πληροφορικής − Περιβάλ−
λοντος και Ποιότητας Ζωής, διεύθυνση Βασ. Κων/νου 
117 371 00 Αλμυρός. 

 Αλμυρός, 30 Απριλίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 

F
(4)    

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ΗΣ Γ.Ε.Ν.

Αριθ. 105 
 Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ΗΣ 

ΓΕΝ διακηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό της 7−1−2014,
διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή Αναδόχου 
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(άρθρο 28 οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.) για την παροχή της 
υπηρεσίας (εργασία): «Λειτουργία του συστήματος 
ανακύκλωσης (μπλε κάδων) στο χώρο ευθύνης του 
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
22−5−2008 σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποί−
ησης Ανακύκλωσης Α.Ε».

Προϋπολογισμού: 192.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Γενικά
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης 

ΓΕΝ ανακοινώνει τη διεξαγωγή με ανοικτή διαδικα−
σία επιλογή αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 28/80 και τους κανόνες της σχετικής Νομοθεσίας 
όπως ισχύει σήμερα, κοινοτική οδηγία 2004/18/Ε. Κ., το 
Π.Δ/μα 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄) κ.α. για την «Λειτουργία του 
συστήματος ανακύκλωσης (μπλε κάδων) στο χώρο ευ−
θύνης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
1ης ΓΕΝ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την 22−5−2008 σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.» για ένα έτος (12 μήνες).

Η ανάθεση της Σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την 
χαμηλότερη τιμή, κατά την έννοια του άρθρο 53 της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά, θα προκύψει απο−
κλειστικά από την χαμηλότερη τιμή της οικονομικής 
προσφοράς των Διαγωνιζομένων που δεν έχουν απο−
κλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Διακήρυ−
ξης. Η αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη του 
Αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια 
αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτά 
περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 22 της Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με υποβολή σφραγι−
σμένου από τον σύνδεσμο, εντύπου προσφοράς στις
30−05− 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, ενώ−
πιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του διαγω−
νισμού του Δήμου Ναυπακτίας.

Τα τεύχη που συνοδεύουν την Διακήρυξη διατίθενται 
από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
πληροφορίες ΠΕΤΣΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ τηλ. 2634−3 – 60405 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι Ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη υπο−
βάλλοντας αίτηση μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από 
τα γραφεία του Συνδέσμου Ιλάρχου Τζαβέλλα 37 με την 
καταβολή ποσού εκατό (100) ευρώ. Η Υπηρεσία που δι−
εξάγει το διαγωνισμό παραδίδει τα τεύχη το αργότερο 
εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Οι κάτοχοι τευχών μπορούν να αντικαταστήσουν αυτά 
χωρίς καμία επιβάρυνση.

Αντικείμενο − Προϋπολογισμός – Διάρκεια Σύμβασης
Η παρούσα Διακήρυξη αφορά στην ανάθεση σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών με τίτλο:
«Λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης (μπλε κά−

δων) στο χώρο ευθύνης του Συνδέσμου Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ σύμφωνα με τις υποχρε−
ώσεις που απορρέουν από την 22−5−2008 σύμβαση με 
την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α. Ε»

Ειδικότερο και συγκεκριμένο αντικείμενο που αφορά 
στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:

• Είναι η τήρηση του Κανόνων Λειτουργίας της κα−
θημερινής αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών σε 
όλο τον χώρο ευθύνης του συνδέσμου και συγκεκριμένα 
στους Δήμους Ναυπακτίας – Θέρμου – Δωρίδας (μόνο 

πρώην Δήμου Ευπαλίου). Την μεταφορά καθημερινά των 
ανακυκλώσιμων υλικών στο Κ Δ Α Υ Πάτρας ώστε να 
επιτυγχάνεται η από τους ισχύοντες για το υπόψη έργο 
κανονισμούς και περιβαλλοντικούς όρους ποιότητα λει−
τουργίας της αποκομιδής. (Στα πλαίσια της παρούσας 
Εργολαβίας, προβλέπεται η καθημερινή μεταφορά των 
υλικών που συλλέγονται, στο ΚΔΑΥ Πάτρας – τα έξοδα 
διέλευσης Ρίου – Αντιρρίου θα βαραίνουν τον Ανάδοχο – 
υπάρχει δυνατότητα μεταφόρτωσης σε αδειοδοτειμένο 
χώρο για μείωση των εξόδων του).

• Τον έλεγχο και την καταγραφή των φορτίων.
• Τις εργασίες οργάνωσης και ελέγχου της Μονάδας 

ανακύκλωσης του συνδέσμου.
• Σύνταξη Σχέδιο Ασφαλείας Υλοποίησης και Φάκελο 

Ασφαλείας.
• Το πλύσιμο των κάδων από τον ανάδοχο τουλάχι−

στον 2 φορές το χρόνο.
• Την μεταφόρτωσης των απορριμμάτων σε αδειοδο−

τημένο χώρο για το μέρες που θα είναι κλειστό το ΚΔΑΥ 
(ζημιές – απεργίες – αναβαθμίσεις συστήματος κ.α.).

• Την ύπαρξη επιπλέον του προσωπικού καθαριότητας 
(2 οδηγοί και 4 εργάτες) και υπεύθυνου λειτουργίας του 
συστήματος, κατά προτίμηση πτυχιούχου διαχείρισης 
περιβάλλοντος.

• Την κατάθεση μηνιαίων καταστάσεων προσωπικού 
θεωρημένα από την επιθεώρηση εργασίας.

• Την Συντήρηση οχημάτων χωρίς υλικά (λάδια – φίλ−
τρα – γρασάρισμα−πλύσιμο).

Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρ−
χεται σε 192.000 € χωρίς ΦΠΑ. (μηνιαία δαπάνη 16.000 
€ χωρίς ΦΠΑ)

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 
του Συνδέσμου.

Η Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. 

 Ναύπακτος, 28 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ 

F
(5)    

 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Aριθ. 16097

  Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσίας «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟ−
ΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ−
ΣΗΣ», προϋπολογισμού 119.998,80 € με ΦΠΑ, για την 
παροχή υπηρεσίας όπως αυτή περιέχεται στην 24/2014 
Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα 
Κοινωνικής Υπηρεσίας και Αλληλεγγύης, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
Λ. Μεσογείων αριθ. 415 − 417, την 23η Μαΐου 2014 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ έως 10:30 πμ ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνι−
σμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού 
4.878,00 € ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογισθεί−
σας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η δαπάνη για δημοσίευση θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμε−

τοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερό−
μενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
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τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Συμιακάκη Μαρία τηλ. 
2132004559 και 2132004558), στο Τμήμα Προϋπολογι−
σμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

  Αγία Παρασκευή, 30 Απριλίου 2014

 Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

F
(6)     

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Διακ. 20/2014
  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 19−5−2014 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 − 09.30 στο Κεντρικό Δη−
μοτικό Κατάστημα (Bασιλ. Γεωργίου Α΄1) κτίριο Ε, ημιώ−
ροφος, γραφείο 020, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, 
θα γίνει δημόσια διεθνής ανοικτή δημοπρασία και με 
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτω−
σης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέ−
ρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 
εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, για την προμήθεια 
ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών 
Σταθμών, του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. και του Δημοτικού Βρεφο−
κομείου «Αγ. Στυλιανός», π.δ. 205.650,96 € και σύμφωνα 
με τις διατάξεις της 11389/93 υπουργικής απόφασης.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν νόμι−
μα την εμπορία των δημοπρατούμενων ειδών και είναι 
γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% για τα προ−
σφερόμενα είδη επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσί−
ας με το Φ.Π.Α., σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή 
10μηνης ισχύος από αναγνωρισμένη Τράπεζα.

Αντίγραφα της διακήρυξης, μπορούν να ζητούν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημο−
πρασιών του Δ.Θ., οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος 
γρ. 109Β, τηλ. 2313 317532 αρμόδια υπάλληλος Μαρία 
Θωμαΐδου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό οι ενδιαφερόμενοι θα μπο−
ρούν να λαμβάνουν από την Μαρία Τσακαλίδου, Τεχνο−
λόγο τροφίμων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλέφωνο 2310 218518.

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δια−
δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση 
www.thessaloniki.gr.

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για οποια−
δήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορί−
ζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.

  Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου 2014

Ο Αντιδήμαρχος
ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ
F

(7)     
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Αριθ. 2856 
 1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει 

ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑ−

ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΡΥΣΗΣ», με προϋπολογισμό 
400.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από 
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 311.954,19 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ, απρόβλεπτα).

Αναθεώρηση: 13.249,06 € και Φ.Π.Α. (23%) 74.796,75 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 

συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γραφεία της 
υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νε−
στορίου), μέχρι τις 15/05/2014. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Ενοποιημένης Διακήρυξης 
τύπου Β.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2467352324 −2467352321, Fax: 
2467031242, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Αγνή 
Γκούρα, Στέφανος Μπούσιος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/05/2014, ημέ−
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα−
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενερ−
γηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη 
της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποι−
ηθεί με τηλεομοιότυπο (fax) πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν 
τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές 
ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν 
τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυ−
τόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη 
μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν 
προσμετράται).

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
i) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι−

χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η και 2η τάξη για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών και οι επιχειρήσεις 3ης τάξης 
για έργα κατηγορίας Οικοδομικών που έχουν ως έδρα 
το νομό Καστοριάς ή γειτονικό και σύμφωνα με τους 
περιορισμούς των κατωτάτων ορίων.

β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη−
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη.
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ii) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

iii) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία 
αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να ανα−
γράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώ−
ρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα−
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας.

iv) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή−
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο−
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων.

v) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε−
γραμμένων στην Α2η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη−
γορίας Οικοδομικών με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους Έξι χιλιάδων 
διακοσίων τριάντα εννιά ευρώ και οκτώ λεπτών 6.239,08 
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ−
ος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ−
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμ. ενάρ. έργου 
ΣΑ ΕΠ0058, Κωδικός πράξης ΣΑ 2013ΕΠ00580021) και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρ−
θρου 27 παρ. 34 − 37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α΄/24−8−93).

7. Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής μέχρι 
10% του συμβατικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ) στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρου 51 του
ν. 3669/2008 (Α΄116) και το άρθρο 25 του ν. 3614/2007 (Α΄ 
267) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 242 παρ. 3 του 
Ν.4072/2012 και το εδάφιο 2 του νόμου 4093/12 «Έγκριση 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγι−
κής 2013−2016…» (ΦΕΚ 222/Α/2012) − Τμήμα Η.6. «Συμπλή−
ρωση διατάξεων των Νόμων 1906/1990, 3614/2007 και 
4070/2012», και την εγκ. 9 με αρ. πρ. Δ17α/01/68/ΦΝ 433.α. 
του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου.  

Νεστόριο, 23 Απριλίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

(8)     
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

Αριθ. Διακ. 01/2014
  Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου διενεργεί δημόσιο 

μειοδοτικό διαγωνισμό για την εργασία «Αποκομιδή απορ−
ριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών 
ζωνών της νήσου Μυκόνου», προϋπολογισμού 204.328,02 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) και πρέπει 
να ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης.

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες 
στις τιμές του τιμολογίου της διακήρυξης.

Η εργασία προβλέπει την εκτέλεση των κάτωθι ερ−
γασιών:

• Χειρωνακτικός καθαρισμός των λιμένων, μόλων, πα−
ραλίων, οδών, λιμενικών ζωνών και λοιπών κοινόχρηστων 
χώρων αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου.

• Καθαρισμός και πλύση κάδων απορριμμάτων σε όλες 
της περιοχές που υπάγονται στην εκμετάλλευση και δια−
χείριση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.

• Αποκομιδή απορριμμάτων χειρονακτικά ή με μικρό 
δορυφορικό όχημα και με χρήση απορριμματοφόρου 
οχήματος από τις περιοχές αρμοδιότητας

• Εργασίες ειδικών καθαρισμών και ευπρεπισμών χώρων.
Η ανωτέρω εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Οι όροι του διαγωνισμού συντάχθηκαν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

 Όλη η διαδικασία της δημοπρασίας περιγράφεται 
αναλυτικά στην αριθμ. 01/2014 διακήρυξη του Προέδρου.

Προϋπολογισμός: 204.328,02 ευρώ (συμπεριλαμβανο−
μένου και του Φ.Π.Α.).

 Τόπος παράδοσης: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκό−
νου, Παλαιός Λιμένας Μυκόνου, Μύκονος, 84600.

 Γλώσσα: Ελληνική.
 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 

19/05/2014, ημέρα Δευτέρα μέχρι την 11:00 πμ ώρα, στο 
γραφείο της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

 Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαι−
ολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 των όρων 
διακήρυξης του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου.

 Η περίληψη της διακήρυξης του Προέδρου θα δημο−
σιευθεί στον ελληνικό τύπο μέχρι τις 07/05/2014.

 Πληροφορίες για την εργασία μπορούν να λαμβά−
νουν οι ενδιαφερόμενοι, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
08.00΄ έως 16.00΄ από το γραφείο του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, 
που βρίσκεται στο Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, καθώς και στα τηλ.: 
22890−28933/28935, Fax: 22890−28934, στο email: info@
mykonosports.gr και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ. www.
mykonoports.gr

  Μύκονος, 30 Απριλίου 2014

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ 

F
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 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ − ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Αριθ. 18605
  Ο Δήμος Πυλαίας – Χοτιάτη προκηρύσσει ανοικτή δη−

μοπρασία για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση 
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και ανάδειξη διατηρητέου μνημείου (Καμάρας) στη 
συμβολή της Περιφερειακής τάφρου με το Ελαιόρεμα 
στην Δ.Ε. Πυλαίας».

1.  αρ. μελ. 57/2013 με προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κα−
τηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ−
γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Δι−
εύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας−
Χορτιάτη (Φιλίππου 52, τηλ. 2313−302.709), μέχρι και 
την 15/5/2014 ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των 
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ 
εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή τους με δική 
τους δαπάνη και επιμέλεια.

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την 
εγκεκριμένη από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ διακήρυξη ανοι−
κτής δημοπρασίας (τύπος Β) για έργα που δεν εμπί−
πτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/18 και 
2004/17.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθεί−
τε στα τηλέφωνα 2313−302.720/742/736, 2313−392.700, 
fax επικοινωνίας 2310−334.191, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία Τερζίδου Μυρτώ, Λατσίνογλου Μαρία και 
Παναγιωτίδης Ζαφείρης.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου 2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών), στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Φιλίππου 52 
στην Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με 
έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτω−
σης (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) και σε έντυπο προσφοράς 
της Υπηρεσίας.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι εγγε−
γραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ.,

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι που καλύ−
πτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι:

•  στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη εντός και εκτός νομού, για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και

• στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, ανάλογης 
κατηγορίας και δυναμικότητας και

• στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙ−
ΝΟΥ ή εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα, ανάλογης κατηγορίας και δυνα−
μικότητας

β) κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε−
γραμμένων:

• στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη εντός και εκτός νομού, για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

• στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη εντός και εκτός νομού, για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και

• στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη εντός και εκτός νομού, για 
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού−
μενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.436,00 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε−
ται σε ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ημερολογιακές ημέρες 
και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Οικονομική Επιτροπή Πυλαίας−Χορτιάτη.

  Πυλαία, 23 Απριλίου 2014

Ο Αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΚΡΟΣ
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Αριθ. Διακ.: ΟΙΚ. 53973  
H Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής 

Ενότητας Ρεθύμνης / Τμήμα Προμηθειών επαναπροκη−
ρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές, κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή 
ανά τμήμα του έργου, για την ανάθεση υλοποίησης 
του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με 
παγίδες τύπου Μcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια 
του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του 
Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενό−
τητα Ρεθύμνης». Το έργο χωρίζεται σε 7 τμήματα και 
παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να 
υποβάλλουν προσφορά εφόσον το επιθυμούν για το 
σύνολο ή για ένα ή περισσότερα Τμήματα.

Η διακήρυξη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 375/2014 από−
φαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.

Ο προϋπολογισμός της προσφερόμενης υπηρεσίας 
ανέρχεται συνολικά στις 104.312.68 € χωρίς το Φ.Π.Α 13%.

Γλώσσα Ελληνική.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των 

προσφορών: 19 ΜΑΪΟΥ 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ έως ώρα 
10:00 π.μ, που είναι η ώρα λήξης χρόνου κατάθεσης 
προσφορών, στο τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ρεθύμνης (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ 
74100 Ρέθυμνο).

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών:
19 ΜΑΪΟΥ 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ στο 

ανωτέρω τμήμα.
Για πληρέστερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι να 

απευθύνονται στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικ/
κού − Δ/κού Τηλ.28313 40805. Αρμόδιος υπάλληλος: Χαι−
ρετάκη Γεωργία.

Η Υπηρεσία μας διαθέτει ολόκληρο το κείμενο με τις 
προϋποθέσεις και τους όρους της Διακήρυξης.

  Ρέθυμνο, 30 Απριλίου 2014

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
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 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αριθ. 14144
  1. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, προκηρύσσει ανοιχτό 

διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΟΔΟΥ ΝΑΪΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡ−
ΓΑΝΙΣΜΟΥ», με προϋπολογισμό 120.000 ευρώ (97.560,98 
+ 22.439,02 ΦΠΑ 23%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 96.989,54 (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυ−
πο Οικονομικής Προσφοράς, κ.λπ.) από την έδρα της 
Υπηρεσίας: Τερψιχόρης 51 και Αρτέμιδος, Παλαιό Φά−
ληρο T.K. 175 62, μέχρι τις 15/5/2014. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα 
τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2020252, fax 
210 9859554.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/5/2014, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9.30−10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
των προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες ερ−
γοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 
2ης τάξης μόνο για εντός νομού και σε γειτονικό για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα−
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.939,79 ευρώ, ήτοι 
2% επί του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς Ανα−
θεώρηση και Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή.

  Παλαιό Φάληρο, 30 Απριλίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

F
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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

 Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.− 
Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82 τηλ. 210−8200999 fax. 
210−8212219) διενεργεί πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου της καταστροφής των επι−
στρεφόμενων αδιάθετων μηνιαίων κουπονιών, εισιτη−
ρίων δελτίων κάθε μορφής (ετήσιων, μηνιαίων), ΔΕΕ 
και κουπονιών ΑΜΕΑ που δεν βρίσκονται σε ισχύ, δι−
άρκειας 2 ετών με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.

Γλώσσα Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας παραλαβής των προ−

σφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 8/5/2014, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α., 
Μετσόβου 15, Αθήνα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 
η 8/5/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο 
χώρο.

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. 
ορίζεται η 2/5/2014.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
08:00 έως 14:00 από τον Ο.Α.Σ.Α., Μετσόβου 15, Γ. Βασι−
λακόπουλος, τηλ. 210 82.00.848.  

Αθήνα, 29 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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